Májová pobožnost
Den matek

o

Pomucky: bílý kruhový šátek,

květiny (pro každého jednu), obrázek nebo biblickou postavičku
Panny Marie, dva červené šátky,
příp. „zlatý“ šátek, „zlaté“ proužky
papíru, čajové svíce

Úvod
Vítám vás na májové pobožnosti.
Chceme si v modlitbě připomenout ty, kteří jsou nám obzvlášť
milí, a oslavit jeden svátek.
Ukážeme dětem složený bílý kruhový šátek a zeptáme se, co nám bílá
barva přípomíná, příp. hledáme, co

bílého máme na sobě, nebo co má
kolem nás v prostoru kostela bílou
barvu. Pak šátek společně rozložíme
a položíme jej před oltář na vhodné
místo.

Písen:
ˇ Např. „Volám haleluja“
(Hosana I, č. 272)

Bílá je slavnostní barva. Do bílých šatů se oblékáme, když jdeme na slavnost. Bíle zdobíme stůl,
když chystáme slavnostní hostinu.
A protože je naše dnešní setkání
také slavnostní, připravíme si to
tady ještě slavnostněji.

Naše maminky
Vezmeme květiny. Děti si je mohou
jednu po druhé brát a říkat, co lidé
jeden druhému obvykle přejí, když
si dávají květiny.
Podle květin má jméno také měsíc květen a říká se, že je to nekrásnější měsíc v roce, protože
v něm kvete nejvíce květin. Možná
právě proto je to doba, kdy církev

pamatuje na Ježíšovu maminku
Marii a kdy také slavíme svátek
všech maminek. Na to dnes chceme zvláštním způsobem pamatovat a za naše maminky prosit.
Začněteme tedy: Ve jménu Otce,
i Syna i Ducha svatého. Amen.
Bůh se stal člověkem a pro svého
Syna Ježíše vybral hodnou maminku. Jmenovala se Marie.
Pokud je v kostele vhodný obraz
nebo socha, upozorníme na ni.
Také my máme každý svoji maminku a také se nějak jmenuje.
Moje maminka se jmenuje...
Řekneme jméno své maminky,
příp. také něco o ní, a svou květinu
položíme na okraj bílého šátku.
Vybídneme děti, aby také řekly nahlas jméno své maminky a položily
květinu na šátek. Malým dětem
může napovědět někdo dospělý,
příp. položí květinu beze slov.

ˇ „Slunce Kristovy lásky“
Písen:
(Hosana I, č. 234)

Modlíme se
Doprostřed položíme ze dvou červených šátků srdce.

Rád bych vám něco povyprávěl také o Ježíšově mamince,
na kterou v květnu zvlášť myslíme a která je smyslu maminkou
nás všech.
Vezmeme do rukou její obraz nebo
sochu a postavíme ji doprostřed
srdce.

Měla Ježíše ráda a chodila s ním
celý čas jeho života. Byla s ním na
svatbě v Káni galilejské, byla s Ježíšem i ve chvíli když umíral na
kříži a slyšela, když jí a učedníku
Janovi řekl: To je tvůj syn.
To je tvá matka.
Maria se stará také o nás. Zná
naše potřeby a potřeby našeho
světa. Společně se modleme s touto nadějí a důvěrou.
Při každém jednotlivém opakování
modlitby Zdrávas Maria může nejprve někdo z přítomných říci, za co

chce prosit, přitom položit ze dvou Písen:
ˇ „Vše co mohu dát“
proužků zlatého papíru paprsek ko- (Hosana I, č. 271)
lem obrazu a na jeho konec postavit
čajovou svíci.
Podle stáří dětí se pomodlíme
Požehnání
modlitbu Zdrávas Maria, desátek
Maria, jsi maminkou Božího
růžence nebo více desátků.
Syna a jsi také naší maminkou.
ˇ „Rozžíhá“ (Hosana I,
Písen:
Víš, čím z čeho máme radost
č. 225)„Maria, oroduj za nás“
a co nás trápí, a víš také, čím
(Hosana II, č. 128)
děláme radost a čím trápíme naše
maminky a všechny naše nejbližší.
Přimlouvej se za nás a veď nás
ˇ
Prejeme
maminkám
k Ježíši.
Když má někdo někoho rád, je
Pane, na přímluvu své maminky
dobré to také vyjádřit a to se dá
požehnej nás a zvlášť všechny
různým způsobem. Můžeme říct
maminky, které mají svátek,
třeba: Mám tě rád. To je dobře,
že jsi. Uděláme to také.
Ve jménu Otce, i Syna i Ducha
svatého. Amen.
Vyzveme děti, aby si přišli pro
květinu, kterou položily na šátek,
ˇ „Mamince“ (Hosana II, č.
Písen:
příp. pro další květinu a daly ji své 124) Magnifikat (Hosana I, č. 616)
mamince k svátku.

